
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-08-2016 til kl. 08.00 den 23-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:33 Nordre Ringvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret uden påviselig årsag. 

 09:03 Howitzvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 09:52 Frederiksberg Alle Forurening uheld Sprængt hydraulikslange på lastbil, udlagt ca. 50 l Absodan på spild. Chauffør vil  
 selv stå for at opsamle Absodan når køretøjet fjernes. 

 10:01 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 10:22 Kay Fiskers Plads Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

 11:42 Krogagervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:54 Kirsebærhaven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
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 13:08 Søvangsvej Eftersyn Sendt til eftersyn for varm palletank uden udslip hos virksomhed der håndterer  
 fornikling og lign. 
 Ved ankomst modtages brandvæsnet af anmelder der er ansat på virksomheden,  
 som fortæller at der ikke er udslip fra tanken. 
 På vej mod stedet ses der dog kraftig rød røg fra palletank, i kemikalietelt ved siden 
 af hovedbygningen. 
 Personale fra bygningen og fra parkeringsplads evakueres derfor væk fra stedet. 
 Personale oplyser der er blevet blandet cirka 50-100 liter nikkel med ca 600 liter  
 salpetersyre som er gået i forbindelse og afgiver 
 varme tryk og rød røg. (nitrøse gasser) 
 Første indsats: 1 Røgdykkerhold indsættes med HT til køling af palletank samt med 
 termisk kamera at kontrollere temperatur i væsken. 
 Nr. 2 HT udlægges til sikring. 
 Nabobygning med åbentstående vinduer adviseret om situationen og de skulle  
 lukke og blive indendørs. 
 Ved førsteindsats er vindretning fra nord, og efterfølgende ændre denne sig til  
 vindretning fra øst, med omplacering af køretøjer til følge. 
 ISL VEST definerer fareområde. 
 Endelig indsats: 
 Station Tomsgården tilkaldt med Kemienhed, der blev iværksat ''plan B'' hvis  
 tanken skulle revne. 
 Plan B: Udlægning af 2x forgrener med 2 C-rør samt c-slange til rensetelt, samt  
 klargøring af kloakafdækningsposer. 
 ISL 2 tilkaldt til ledelsesstøtte. 
 Udtaget PH prøve der viste 3-4 i PH værdi. 
 Politi med LIMA samt flere patruljer til afspærring og evakuering af byggecenter, samt 
 information af plejehjem tæt på stedet. 
 Klargøring af beredskabsmeddelelse. 
 Hvidovre Kommunes Miljøvagt tilkaldt. 

 13:10 Skoleholdervej Trafik ulykke Der var ikke tale om et færdselsuheld, men en chauffør der havde  
 vejrtrækningsproblemer. Ambulancetjenesten overtaget patienten. 

 13:13 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
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 14:09 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm idet en sprinkler motor var startet formentligt på grund af trykfald i  
 forsyningsledningen. 

 14:35 Paul Bergsøes Vej Brandalarm Brandalarmen aktiveret på grund af røg fra papirpressemaskine. Ved  
 brandvæsenets ankomst bliver vi modtaget af personale, som oplyser at der er  
 kraftig røgudvikling fra industrihal, 
 samt der er ild i avis pressemaskine, personalet er selv gået i gang med at slukke. 
 Indsat røgdykkerhold til afslukning med HT-rør, samt indsat en tur til ventilering af  
 3 industri haller med papiroplag - røg ventilation udløst. 
 Foretaget eftersyn, iab. 

 15:21 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

 15:24 Industriholmen Trafik ulykke Stoppet af vagtcentralen. 

 15:46 Paul Bergsøes Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 16:49 Hothers Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 17:47 Vodroffs Tværgade Elevator stop Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 21:06 Frederikssundsvej Eftersyn Ili i tøj i tørretumbler, udtaget tøjet og kølet dette i håndvasken, afbrudt for strøm  
 til tørretumbleren, samt foretaget eftersyn og udluftning. 

 21:08 P. Knudsens Gade Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient 

 23:03 Sundkaj Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade på grund af  
 åbenstående vindue. 

 23:57 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 00:23 Baldersgade Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 
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 00:26 Blågårds Plads Ild i knallert Ild i 3 knallerter i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 00:31 Sundkaj Assistance Åbning af dør for teknikker såledenne denne kunne få adgang til bygningen for  
 udbedring af skade på bygningsejers ABA anlæg 

 04:09 Lindevangs Alle Brandalarm Alarmtryk aktiveret grundet røglugt i bygning. Røglugt stammede fra antændt wc- 
rulle, denne var ved brandvæsenets ankomst smidt ud af vindue på bagsiden af bygning.  
Tilkaldt politiet for overdragelse af skadestedet. 

 05:14 Bergthorasgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 06:25 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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